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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Dalam pembelajaran IPA khususnya pada mata praktikum asam 

basa dalam materi klasifikasi zat, diperlukan adanya indikator sintetis 

yang digunakan untuk menguji dan mengetahui suatu zat yang bersifat 

asam atau basa. Berbagai indikator sintetis telah banyak digunakan, 

seperti fenolftalein, metil jingga dan metil merah (Ramdan, 2017). Tetapi 

tidak semua sekolah dapat menyediakan indikator sintetis tersebut. Selain 

harganya yang relatif mahal, indikator sintetis juga dapat menyebabkan 

polusi kimia atau pencemaran lingkungan (Nuryanti, 2010). Sehingga 

diperlukan alternatif indikator asam basa alami dari bahan-bahan alam 

yang aman dan mudah didapatkan.  

 Di Indonesia banyak terdapat berbagai jenis tanaman yang 

berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai indikator asam basa alternatif. 

Bagian tanaman yang mengandung antosianin dapat digunakan sebagai 

indikator asam basa, karena dapat berubah warna pada suasana asam 

maupun basa (Marwati, 2011). Senyawa yang berperan dalam perubahan 

warna indikator alami adalah antosianin yang merupakan metabolit 

sekunder golongan flavonoid dan termasuk pigmen yang larut dalam air 

secara alami sehingga memiliki kemampuan untuk bereaksi dengan asam 

maupun basa (Ratnasari, 2016).  

 Salah satu jenis tanaman yang berpotensi untuk dimanfaatkan 

menjadi indikator asam basa alami yaitu tanaman adam hawa (Rhoeo 

discolor). Tanaman adam hawa memiliki daun berwarna hijau pada 

permukaan atas dan ungu pada permukaan bawah. Warna ungu pada daun 

adam hawa tersebut merupakan senyawa flavanoid. Penelitian yang telah 

dilakukan Sundhani (2016) menunjukkan bahwa daun adam hawa 

mengandung senyawa alkaloid, terpenoid, dan flavonoid. Jenis flavonoid 

yang terdapat pada daun adam hawa yaitu antosianidin (Sitorus, 2011).  



2 
 

Kandungan senyawa antosianin dalam daun adam hawa dapat diperoleh 

dengan proses ekstraksi. Salah satu proses ekstraksi yang sering 

digunakan yaitu metode maserasi. Ekstraksi antosianin dapat dilakukan 

dengan beberapa jenis pelarut, seperti air, alkohol, etanol dan metanol. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Lestari (2016) terhadap bunga 

belimbing wuluh dengan teknik maserasi menggunakan pelarut air dan 

alkohol menunjukkan perubahan warna yang spesifik dari merah pada 

lingkungan asam hingga biru hijau pada lingkungan basa dan warna tetap 

pada lingkungan netral. Penelitian Padmaningrum (2011) dengan 

menggunakan pelarut air dan alkohol 70% menunjukkan ekstrak daun 

adam hawa dapat digunakan sebagai indikator asam basa dengan 

perubahan warna merah muda hingga hijau kekuningan pada pelarut air 

sedangkan pada pelarut alkohol 70% terjadi perubahan warna coklat hinga 

hijau. Penelitian Sari (2005) mengenai ekstraksi buah duwet 

menunjukkan bahwa konsentrasi antosianin tertinggi dengan 

menggunakan pelarut kombinasi air dan etanol.  

 Indikator alami yang digunakan biasanya dalam bentuk larutan 

atau cairan yang tidak tahan lama dan dapat menimbulkan bau tidak sedap 

(Lestari, 2016). Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut dilakukan 

penelitian pembuatan indikator alami dalam bentuk kertas. Kelebihan 

indikator dalam bentuk kertas yaitu dapat disimpan dalam waktu yang 

lama serta tidak mudah rusak. Selain dalam bentuk kertas, indikator alami 

juga ada dalam bentuk serbuk. Untuk membuat indikator alami dalam 

bentuk serbuk dapat dilakukan dengan cara dikeringkan dengan oven pada 

suhu tertentu dan tetap memperhatikan kestabilannya pada saat 

pengeringannya agar senyawa zat warna alami tidak rusak (Marwati, 

2012). Penelitian Hayati, et al (2011) mengenai mutu kelopak bunga 

rosela kering dengan menggunakan suhu pengeringan 50ºC, 60ºC, dan 

pengeringan sinar matahari sebagai kontrol menunjukkan bahwa rosela 

yang dikeringkan dengan oven suhu 50ºC  selama 2 x 24 jam memiliki 

kandungan antosianin sebesar 21,37. Adanya perbedaan suhu pengeringan 
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menyebabkan perubahan pada kandungan kimia dan fisik pada kelopak  

bunga rosela. Pada pra penelitian, penulis melakukan variasi suhu 

pengeringan 50ºC dan 80ºC selama 12 jam. Daun adam hawa yang telah 

kering diblender hingga menjadi serbuk dan di ekstraksi dengan 

menggunakan pelarut alkohol 70%, aquades dan alkohol 70%+aquades. 

Pembuatan kertas indikator asam basa dilakukan dengan cara merendam 

kertas saring pada larutan hasil ekstraksi. Hasil perendaman kertas saring 

tersebut menunjukkan perbedaan warna pada setiap kertas.  

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memiliki gagasan untuk 

memanfaatkan daun adam hawa sebagai bahan utama dalam pembuatan 

indikator asam basa alternatif dalam bentuk kertas indikator dengan 

variasi perlakuan yaitu suhu pengeringan dan jenis pelarut. Dengan 

adanya penelitian ini diharapkan zat warna alami dari daun adam hawa 

dapat dijadikan indikator asam basa alternatif dalam kegiatan praktikum 

di sekolah.  

 

B. Pembatasan Masalah 

1. Subyek penelitian   

a. Suhu pengeringan bahan (50ºC dan 80ºC) 

b. Jenis pelarut (alkohol 70% dan aquades) 

c. Daun adam hawa 

2. Obyek penelitian   

Indikator asam basa dari ekstrak daun adam hawa 

3. Parameter penelitian  

Perubahan warna pada kertas indikator asam basa dari ekstrak daun 

adam hawa 

 

C. Perumusan Masalah 

 Bagaimana perubahan warna kertas indikator asam basa dari 

ekstrak daun adam hawa dengan variasi suhu pengeringan dan jenis 

pelarut dapat digunakan sebagai indikator asam basa alternatif ? 



4 
 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah dan pembatasan masalah yang 

telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui perubahan warna kertas indikator asam basa 

dari ekstrak daun adam hawa dengan variasi suhu pengeringan dan jenis 

pelarut dapat digunakan sebagai indikator asam basa alternatif 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pendidikan 

a. Menambah wawasan guru dan siswa dalam pembuatan indikator 

asam basa alternatif yang mudah dan murah. 

b. Dapat mengaplikasikan indikator asam basa alternatif untuk 

membantu dalam kegiatan praktikum. 

2. Bagi Pengetahuan 

 Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang Biologi, 

khususnya mengenai pemanfaatan bahan alam sebagai salah satu 

inovasi pembuatan indikator asam basa alternatif untuk menggantikan 

ketersediaan indikator sintetis di sekolah menengah.  

3. Bagi peneliti selanjutnya   

a. Menambah pengetahuan peneliti mengenai cara pembuatan 

indikator asam basa alternatif menggunakan bahan alam dengan 

berbagai faktor perlakuan yang berbeda. 

b. Menambah pemahaman ilmu mengenai tanaman yang dapat 

dijadikan sebagai indikator asam basa alternatif 


